
 

1 

 

 
 

KOKKUVÕTTEV PROTOKOLL 
 

Töörühm „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“, 
 

mida juhib Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová 
 

Reede, 11. märts 2022 kell 9.00–11.00, Strasbourg – hübriidvorm 

 

 

1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused 

 

Töörühma juht Věra JOUROVÁ tuletas kõigepealt meelde traagilisi rahvusvahelisi asjaolusid, rõhutades ELi 
jõupingutusi Venemaa kui agressori nõrgestamiseks ja Ukraina pagulaste vastuvõtmiseks, mis näitab 

Euroopa ühtsust ja vastupanuvõimet.  

 

Töörühma juht andis seejärel selgitusi menetluse ja järgmiste sammude kohta, märkides, et sellel 

koosolekul toimub viimane aruteluvoor ja kodanikelt soovituste kogumine. Arutelud on keskendunud viiele 

soovituste rühmale, mis on seotud väärtuste ja õiguste, õigusriigi, julgeoleku ja turvalisusega, nimelt: i) 

loomade õigused ja põllumajandus, ii) diskrimineerimisvastane võitlus, võrdsus ja elukvaliteet, iii) meedia, 

valeuudised, desinformatsioon, faktikontroll, küberturvalisus, iv) andmekaitse ning v) õigusriik, 

demokraatlikud väärtused ja Euroopa identiteet.  

 

Lõpetuseks täpsustas töörühma juht JOUROVÁ, et koosoleku arutelud lisatakse vastavalt konverentsi 

eeskirjadele koos kogu seni saadud tagasisidega ettepanekute kavanditesse, mille koostavad tema ise ja 

töörühma kaks pressiesindajat ühissekretariaadi abiga enne järgmist, 25. märtsil toimuvat koosolekut. 

Seejärel arutatakse ettepanekute kavandeid eelseisvate konverentsi täiskogu istungite raames. 9. mai on 

lõpliku raporti esitamise tähtaeg.  

 

2. Arutelu 

 

Töörühma juht avas seejärel arutelu teemavaldkondade kaupa, andes iga kord esmalt sõna kodanikele.  

 

 2.1 Loomade õigused, põllumajandus 
 

Kodanikud nõudsid konkreetseid ja kiireid meetmeid, et tagada õigused ja väärikus loomade elule.  

 

Samuti pooldasid nad kestliku põllumajanduse edasiarendamist ELis, et keskkonda nõuetekohaselt kaitsta, 

eelkõige stiimulite kaudu, mida antakse ettevõtjatele, kes järgivad keskkonnastandardeid, ja piiravate 

tegurite kaudu neid mittejärgivatele ettevõtetele.  
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Mainiti ka kaubandussuhteid kolmandate riikidega, mis peavad kodanike arvates olema kooskõlas ELis 

kohaldatavate meetmete ja standarditega. Seetõttu tuleks eelistada toodete importi kolmandatest 

riikidest, mille keskkonnapoliitika on kooskõlas meie omaga.  

 

 2.2 Diskrimineerimisvastane võitlus, võrdsus ja elukvaliteet 

 

Töörühma juht märkis, et selles teemavaldkonnas esineb mõningaid kattuvusi sotsiaalküsimuste 

töörühmaga ja neid tuleks hiljem täpsustada.  

 

Sisuliselt soovitati ELil välja töötada diskrimineerimisvastane poliitika tööturul, eriti noorte ja eakate jaoks, 

ning et toetusi ja maksusoodustusi tuleks anda ettevõtetele, kes seda poliitikat järgivad. Juhiti tähelepanu 

ka sellele, et ametiühingud peaksid olema kaasatud selle tagamisse, et ettevõtted neid eeskirju töökohal 

järgivad, ning et tuleb pakkuda sellekohaseid kvalifikatsioone ja koolitusi.  

 

Mõned osalejad kutsusid samuti üles kehtestama ELi õigusakte, millega nähakse ette toetused noorte 

iseseisvumiseks ja emantsipeerumiseks ning vähima tööperioodi garantii. Nad kutsusid ka üles andma 

hüvitisi ettevõtetele, mis tagavad hea töö- ja eraelu tasakaalu.  

 

Mitmed osalejad väljendasid soovi laiendada õigusriigi mõistet sotsiaalsete õiguste küsimustega, et tagada 

sotsiaalsete õiguste eelistähtsus majanduslike õiguste ees. Õigusriigi ja Euroopa väärtuste keskmes peab 

olema haavatavate kodanike kaitse.  

 

Juhiti tähelepanu ka sellele, et ei rakendata kehtivaid diskrimineerimisvastaseid eeskirju, kusjuures mõned 

osalejad rõhutasid, et sellised eeskirjad on juba sätestatud aluslepingus ja eelkõige põhiõiguste hartas. 

Mõned kutsusid üles vältima liikmesriikide taotletud loobumisõigusi harta sätetest.  

 

Paar sõnavõtjat tõstatas teema Istanbuli konventsiooni täieliku rakendamise vajadusest.  

 

 2.3 Meedia, valeuudised, desinformatsioon, faktikontroll, küberturvalisus 

 

Töörühma juht JOUROVÁ juhtis tähelepanu asjaolule, et see teema kattub osaliselt digipöörde töörühma 

teemadega.  

 

Paljude osalejate sõnul vajavad kodanikud desinformatsiooni vastu võitlemiseks sõltumatut, objektiivset ja 

tasakaalustatud meediat, eriti Ukraina sõja kontekstis, mis on ka infosõda. Selle saavutamiseks pooldasid 

mitmed osalejad kogu ELi hõlmavate miinimumstandardite kehtestamist meedia sõltumatusele, meedia 

mitmekesisuse edendamist ja monopolide vältimist meediasektoris.  

 

Paljud sõnavõtjad nõudsid ka teabele faktikontrolli ja tõendamissüsteemi loomist kõigile kättesaadaval 

veebiplatvormil. Sellist platvormi võiks hallata kas mõni ELi institutsioon või selleks volitatud eraettevõte. 

Lisaks tunnustati kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli teabega manipuleerimise ümberlükkamisel, 

mida tuleks tugevdada – desinformatsiooni rahaks muutmise küsimusega tuleb kiiresti tegeleda. Teine 

laialdaselt esile tõstetud teema oli vajadus arendada koolides meedia, kodanikuhariduse ja ELi ajaloo alast 

haridust.  
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Erineva vaatenurga alt käsitleti arutelus ka küberturvalisuse küsimusi, mille puhul tuleks teha jõupingutusi, 

et tugevdada selles valdkonnas ELi ja liikmesriikide kaitsevõimet, sealhulgas parema jõustamise ja uute 

meetmete abil.  

 

 2.4 Andmekaitse 

 

Kuigi osalejad tunnistasid, et selles valdkonnas on olulised ELi õigusaktid juba olemas, märgiti, et eelkõige 

on edasiminekut vaja alaealiste kaitsmisel internetis. Samuti toonitati täiendavate meetmete võtmist, nt 

rangemaid karistusi kuritarvitajatele.  

 

Üldiselt juhtisid paljud osalejad tähelepanu vajadusele kohaldada isikuandmete kaitse üldmäärust 

ühetaoliselt kõigis liikmesriikides ning tõstatati küsimus isikuandmete ja desinformatsiooniga seotud 

eesmärkide vahelisest seosest.  

 

 

 2.5 Õigusriik, demokraatlikud väärtused ja Euroopa identiteet 

 

Mitu osalejat pooldas mõtet, et tingimuslikkuse korra raames tuleks jälgida veelgi rohkem valdkondi seoses 

mis tahes õigusriigi põhimõtte rikkumisega, eelkõige mainiti sõnavabaduse rikkumist, LGBTI-õiguste 

austamist või juurdepääsu tervishoiule.  

 

Viidates võimalikule iga-aastasele konverentsile seoses Euroopa Komisjoni õigusriigi olukorda käsitleva 

aruandega, rõhutasid mõned osalejad, kui oluline on kaasata protsessi ELi kodanikke ja kodanikuühiskonda 

ning erinevaid valitsemistasandeid, sealhulgas piirkondlikke ja kohalikke tasandeid ning riikide parlamente. 

Euroopa Komisjon võiks oma aastaaruande esitada näiteks iga liikmesriigi parlamendile.  

 

Mõned osalejad tõstatasid ühehäälsuse põhimõtte küsimuse, mis mõjutab otsustusprotsessi selles 

valdkonnas.  

 

Mitu osalejat rõhutas vajadust täiendada Euroopa kodakondsust oluliste elementidega, mis tulenevad 

näiteks ELi teisesest õigusest.  

 

 

3. Töörühma juhi kokkuvõtvad märkused 

 

Töörühma juht Věra JOUROVÁ lõpetas koosoleku ning tänas osalejaid nende väärtusliku panuse eest. Ta 
rõhutas, et liikmete panust võetakse nõuetekohaselt arvesse, ning ütles, et ootab 25. märtsi koosolekut, 

enne mida saavad liikmed aruteluks esimesed ettepanekute kavandid.  

 


